De Piet Gerrits Stichting na 2015 – Beleidsplan 2016 - 2019
Oprichting en statuten
De Stichting Piet Gerrits is opgericht in september 2001.

Doelstelling
De Piet Gerrits Stichting stelt zich ten doel:
1. het bevorderen van het onderzoek naar het werk van Piet Gerrits
2. het bevorderen van het conserveren van het werk van Piet Gerrits
3. het bevorderen van het presenteren van het werk van Piet Gerrits
ad 1) onderzoek
de stichting wil het onderzoek naar het werk van Piet Gerrits bevorderen om een volledige
inventarisatie en beschrijving van zijn kunstwerken tot stand te kunnen brengen.
ad 2) conservering
de stichting wil de conservering van het werk van Piet Gerrits bevorderen door instellingen en
particulieren die werk van Piet Gerrits in bezit hebben bij deze conservering te helpen.
ad 3) presentatie
de stichting wil zich inzetten voor publicaties over het werk van Piet Gerrits en de context waarin
dit werk ontstond en voor het organiseren van tentoonstellingen van zijn werk.

Verrichtte werkzaamheden 2001-2014
Reeds gerealiseerd zijn:
1. het ordenen en beschrijven van het Archief van de Heilig Land Stichting uit de periode 19111974, waarin opgenomen de briefwisseling van Piet Gerrits met het bestuur van de Heilig Land
Stichting, en de overdacht van dit archief aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN)
2. de publicatie van het boek Het Heilige Land van Piet Gerrits. Kerkelijk kunstenaar in Palestina
en Nederland, Nijmegen 2014.

Reeds bekende kunstwerken
In het boek over Piet Gerrits zijn de volgende kunstwerken vermeld:
1) Jordanië en Israël
- in Jordanië in kerken in El Hosson, Er Rumeimin en Salt
- in Israël in kerken en kapellen in Beit Jala en Beit Sahour bij Bethlehem, Jaffa, Bir Zeit, Ain Karem
en Jerusalem
2) Nederland
- in Nijmegen de kerk van de H. Antonius van Padua, de kerk en studentenkapel van het klooster
Nebo, de kapel van Dekkerswald, de kapel van Huize St. Anna, de kerk van St. Stephanus
- in Nijmegen het Heilig Hartbeeld bij het Lyceum Mater Dei, Nijmegen
- in Tilburg de kerk van de H. Margarita Maria Alacoque en de kerk van H. Gerardus Majella,
- in ’s-Gravenhage de kerk van H. Gerardus Majella
- in Goes de kerk van de H. Maria Magdalena
- in Huisseling de Kerk van de H. Lambertus
- in Gulpen het monument van Onze Lieve Vrouw Maria Koningin, Gulpen,
- in Katwijk aan de Maas de kruiswegstaties in het Mariapark,
- in Groesbeek de Cenakelkerk met pastorie, het Museumpark Orientalis en het Begraaf- en
Gedenkpark Heilig Land Stichting

Wat moet en/of kan er nog gedaan worden?
1) een totaal overzicht van zijn thans bekend werk
Er moet om te beginnen een totaal overzicht komen van al het werk van Piet Gerrits dat in bezit is van
instellingen en particulieren. Een dergelijk overzicht ontbreekt.
Behalve in de hierboven genoemde kerken en kapellen bevinden zich nog kunstwerken van Piet
Gerrits op diverse plaatsen zoals bijvoorbeeld:
a) in de kelder van het museumpark Orientalis liggen dozen met tekeningen
b) in de kluis van het secretariaat van de parochie staan ingelijste tekeningen
c) op de begraafplaats aan de Daalseweg staan drie grafzerken
d) in het stadhuis van Nijmegen staan vier beelden
e) in het Valkhofmuseum bevinden zich een aantal ingelijste tekeningen
f) het Katholiek Documentatie Centrum beheert een groot aantal tekeningen
g) de familie Gerrits bezit nog een aantal tekeningen en ander werk
h) de dochter van mw. Riek Janssen-Derks bezit een schilderij
Al deze werken zijn (nog) niet geïnventariseerd en beschreven. We zouden met de eigenaren contact
kunnen opnemen om deze werken te mogen catalogiseren en te fotograferen.
2) onbekend werk bij instellingen en particulieren
Piet Gerrits heeft verder veel kerkelijk vaatwerk, affiches, gedachtenisprentjes, H. Hartbeelden,
toneeldecors, toneelkostuums, meubels, kruisbeelden, etc. gemaakt. De drukkerij in Tilburg van het
kindertijdschrift De Engelbewaarder heeft waarschijnlijk nog tekeningen, andere uitgevers van
tijdschriften misschien ook nog.
Uitgezocht zou kunnen worden waar al die kunstwerken van Piet Gerrits gebleven zijn.
3) bedreiging van zijn kunstwerken
Talrijke parochies worden opgeheven en fuseren met naburige parochies tot grotere eenheden. Ook
worden kerken gesloten en wordt de inboedel verkocht of aan kerken in Oost-Europa geschonken.
Nagegaan zou kunnen worden of kunstwerken van Piet Gerrits bedreigd worden door de sloop van
kerken bijvoorbeeld in Tilburg of verkocht dreigen te worden aan derden zoals kunsthandelaren of
kunstverzamelaars.
4) herbestemming Neboklooster en Nebokerk
De kerk van het voormalige klooster St. Alphonsus en de studentenkapel van het opgeheven
kleinseminarie Nebo staan leeg en verkommeren. Het is er donker en vochtig en de muurschilderingen
worden door het vocht aangetast als er niets gebeurt. Eigenaar makelaar Ton Hendriks wil in het
klooster appartementen bouwen en daarbij kerk en studentenkapel intact laten. Er gaan geruchten dat
hij de kerk wil verhuren aan begrafenisondernemer Klopper en Kramer.
Nagegaan zou kunnen worden of dit gerucht op waarheid berust. Zo niet, kunnen wij dan een andere
bestemming aan deze ruimtes geven zodanig dat die door belangstellenden bezocht kunnen worden.
Gedacht zou kunnen worden aan een museale invulling in samenwerking met het Museumpark
Orientalis. Hiervoor is overleg nodig met Ton Hendriks en met Erna van den Ven, directeur van het
museumpark.
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